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4. ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 

4.1 ทรพัยสิ์นหลกั   

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิัทและบรษิัทย่อยมทีรพัยส์นิหลกัทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิตามรายละเอยีด
ดงัต่อไปนี้ 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

ประเภทสินทรพัย ์
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 
ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2559  

1. อาคารและอุปกรณ์ 341    

2. สทิธใินการใชป้ระโยชน์บนงานกอ่สรา้งทีเ่สรจ็แลว้ 41,552  

3. สทิธใินการใชพ้ืน้ทีก่่อสรา้งทางด่วน 1,021    

4. สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนภายใตส้ญัญาสมัปทาน            
โครงการรถไฟฟ้าสายเฉลมิรชัมงคล 

16,960  

ทรพัยสิ์นหลกั 59,874 

ทัง้นี้  รายการทรัพย์สินหลักของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่แสดงข้างต้น สามารถแสดงรายละเอียด 
จ าแนกตามประเภทของสนิทรพัยแ์ละจ าแนกตามบรษิทั โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

4.1.1 อาคารและอปุกรณ์  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 มูลค่าตามบญัชขีองอาคารและอุปกรณ์ตามงบการเงนิรวมของบรษิทัและ
บรษิทัย่อย มดีงันี้ 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 

ช่ือบริษทั มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 
ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2559  

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

บรษิทั 284 เจา้ของ* ไม่ม ี
NECL 40  เจา้ของ** ไม่ม ี
BMN 17  เจา้ของ ไม่ม ี

รวม 341   

หมายเหตุ  * อาคาร ส่วนปรบัปรุงและสิ่งปลูกสร้างอื่นบางส่วนเป็นส่วนหนึ่งของระบบทางด่วนขัน้ที่ 2 แม้ว่า
กรรมสทิธิใ์นอาคารจะเป็นของ กทพ. แต่บรษิทัได้สทิธใินการใชอ้าคารในการบรหิารโครงการระบบ
ทางด่วนขัน้ที่ 2 ตามเงื่อนไขที่ระบุในสญัญา บรษิัทได้เช่าอาคารส าหรบัเป็นที่ตัง้ส านักงานใหญ่ 
ซึง่ตัง้อยู่ทีเ่ลขที ่587 ถนนสุทธสิารวนิิจฉยั แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 โดยเป็นสญัญา
เช่าปีต่อปี อตัราค่าเช่าเดอืนละ 10,000 บาท 

**  NECL ไมม่ทีีด่นิ อาคารและเครือ่งจกัร NECL ไดเ้ช่าอาคารส าหรบัเป็นทีต่ ัง้ส านักงานใหญ่ ซึ่งตัง้อยู่ที่
เลขที่ 587 ถนนสุทธสิารวนิิจฉัย แขวงดินแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 โดยเป็นสญัญาเช่าปีต่อปี 
อตัราค่าเช่าเดอืนละ 10,000 บาท NECL ใชอ้าคารศูนย์ควบคุมทางด่วนบางปะอนิ-ปากเกรด็ ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของโครงการทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็ ในการควบคุมงานปฏบิตักิาร แมว้่ากรรมสทิธิ ์
ในอาคารจะเป็นของ กทพ. แต่ NECL ไดส้ทิธใินการใชอ้าคารในการบรหิารโครงการทางด่วนสาย   
บางปะอนิ-ปากเกรด็ตามเงือ่นไขทีร่ะบุในสญัญา 
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4.1.2 สิทธิในการใช้ประโยชน์บนงานก่อสรา้งท่ีเสรจ็แลว้  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 มูลค่าตามบญัชขีองสทิธใินการใช้ประโยชน์บนงานก่อสรา้งทีเ่สรจ็แลว้ 
ตามงบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อย มดีงันี้ 

                     (หน่วย : ลา้นบาท) 
ช่ือบริษทั 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 
ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2559 

บรษิทั 34,809  
NECL 6,743   

รวม 41,552  
 

สทิธใินการใชป้ระโยชน์บนงานก่อสรา้งทีเ่สรจ็แลว้เป็นต้นทุนในการก่อสรา้งทางพเิศษศรรีชั ทางพเิศษสาย
ศรีรชั-วงแหวนรอบนอกฯ และทางพิเศษอุดรรถัยา โดยรายละเอียด ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2559 
ประกอบดว้ย 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
ประเภทสินทรพัย ์ มูลค่าตามบญัชีสุทธิ  

ณ วนัท่ี 31 ธ.ค.2559 
ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

ทางพเิศษศรรีชั สว่นเอ 
บ ีและซ ี

6,633  เป็นของ กทพ. เป็นหลกัประกนัในการกูย้มื 

ทางพเิศษศรรีชั สว่นด ี 4,118  เป็นของ กทพ. เป็นหลกัประกนัในการกูย้มื 
ทางพเิศษสายศรรีชั-     
วงแหวนรอบนอกฯ 

24,058 เป็นของ กทพ. เป็นหลกัประกนัในการกูย้มื 

ทางพเิศษอุดรรถัยา  6,743  เป็นของ กทพ. * 
รวมมูลค่าตามบญัชี

สุทธิ 
41,552    

หมายเหตุ  * NECL ไดน้ าสทิธใินการใชป้ระโยชน์บนงานก่อสรา้งทีเ่สรจ็แลว้ภายใตส้ญัญาสมัปทานโครงการทางพเิศษ
อุดรรถัยาไปใชเ้ป็นหลกัประกนัในการค ้าประกนัเงนิกูย้มืจากบรษิทั 

เน่ืองจากสญัญาโครงการทางพเิศษขา้งตน้เป็นสญัญาโครงการลกัษณะ BTO (Build Transfer Operate) 
กรรมสิทธิใ์นทางพิเศษทัง้หมดรวมทัง้สิ่ง ก่อสร้างถาวรต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องหรือใช้ประโยชน์  
อนัเกีย่วเน่ืองกบัระบบทางพเิศษจงึตกเป็นของ กทพ. ทนัททีีบ่รษิทัและ NECL จดัสรา้งขึน้ และเมื่อเปิด
ใชง้านแล้ว บรษิทั และ NECL มสีทิธทิีจ่ะใช้ทรพัยส์นินัน้ โดยบรษิทัและ NECL มหีน้าทีบ่ ารุงรกัษา
ทรพัย์สนิดงักล่าวตลอดระยะเวลาของสญัญา โดยสญัญาโครงการระบบทางด่วนขัน้ที่ 2 (ทางพเิศษ     
ศรีรชั) ก าหนดระยะเวลา 30 ปี นับตัง้แต่วนัที่ 1 มนีาคม 2533 และอาจต่ออายุออกไปได้อีก 2 ครัง้     
ครัง้ละ 10 ปี ตามเงื่อนไขที่จะตกลงกนัต่อไป สญัญาเพื่อการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขัน้ที่ 2 
(สว่นด)ี ก าหนดระยะเวลา 30 ปี นบัตัง้แต่วนัที ่22 เมษายน 2540 สญัญาโครงการทางพเิศษสายศรรีชั-
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ก าหนดระยะเวลา 30 ปี นับตัง้แต่วนัที่ 15 ธนัวาคม 2559 และ
สญัญาโครงการทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกร็ด (ทางพิเศษอุดรรถัยา) ก าหนดระยะเวลา 30 ปี 
นบัตัง้แต่วนัที ่27 กนัยายน 2539 และสามารถต่ออายุไดอ้กี 2 ครัง้ ครัง้ละ 10 ปี สญัญาก าหนดใหบ้รษิทั
และ NECL เป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการจดัเกบ็ค่าผ่านทาง และค่าใชจ้่ายในการจดัจราจรและการ
กูภ้ยับนทางพเิศษ รวมทัง้ค่าใชจ้่ายในการบ ารุงรกัษาทางพเิศษตามสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งตลอดอายุสญัญา 
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4.1.3 สิทธิในการใช้พืน้ท่ีก่อสรา้งทางด่วน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 มลูค่าตามบญัชขีองสทิธใินการใชพ้ืน้ทีก่่อสรา้งทางด่วน ตามงบการเงนิรวม
ของบรษิทัและบรษิทัย่อย มดีงันี้ 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

ช่ือบริษทั 
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 
ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2559 

บรษิทั  
    สทิธใินการใชพ้ืน้ทีก่่อสรา้งทางด่วน 6,645 
    หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (5,624) 

รวมมูลค่าตามบญัชีสุทธิ 1,021  

สทิธิในการใช้พื้นที่ก่อสร้างทางด่วนถือเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิในการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้างที่      
เสรจ็แลว้ บรษิทับนัทกึต้นทุนเริม่แรกของสทิธใินการใชพ้ื้นที่ก่อสร้างทางด่วนด้วยราคาทุนซึง่เท่ากบั
มลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัในการจ่ายค่าทดแทนส าหรบัการจดัหาพืน้ทีก่่อสรา้งทางด่วนใหก้บั กทพ. 
ตามสญัญาโครงการระบบทางด่วนขัน้ที ่2 ภายหลงัการรบัรูร้ายการเริม่แรกสทิธใินการใช้พืน้ทีก่่อสรา้ง
ทางด่วนแสดงมลูค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสม บรษิทัตดัจ าหน่ายสทิธใินการใชพ้ืน้ทีก่่อสรา้ง
ทางด่วนเป็นค่าใชจ้่ายในงบก าไรขาดทุนตามปรมิาณรถทีใ่ชบ้รกิาร  

4.1.4 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนภายใต้สญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรชัมงคล 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 มูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนภายใต้สญัญาสมัปทานโครงการ
รถไฟฟ้าสายเฉลมิรชัมงคล ตามงบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อย มดีงันี้ 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
ช่ือบริษทั  มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2559 

บรษิทั 16,635 
BMN 325 

รวม 16,960  

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนภายใตส้ญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลมิรชัมงคลเป็นตน้ทุนในการก่อสรา้ง
โครงการรถไฟฟ้าสายเฉลมิรชัมงคล โดยรายละเอยีด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ประกอบดว้ย 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
ประเภทสินทรพัย ์ มลูค่าตามบญัชี 

ณ วนัท่ี  31 ธ.ค.2559 
ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

อุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า 19,111  เจา้ของ ไมม่ ี
อุปกรณ์ระบบและส่วนปรบัปรุงพืน้ทีใ่ห้

เช่าบรเิวณสถานี 
537  เจา้ของ ไมม่ ี

อุปกรณ์สือ่สารโทรคมนาคม 412  เจา้ของ ไมม่ ี
อุปกรณ์ระบบโฆษณา 185  เจา้ของ ไมม่ ี
ตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสรา้ง 448  เจา้ของ ไมม่ ี
รวมต้นทุนโครงการ 20,693    
หกั ค่าตดัจ าหน่ายตน้ทุนโครงการสะสม (3,733)   

 รวมมลูค่าตามบญัชีสทุธิ  16,960    
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4.2 เงินลงทุนในบริษทัอ่ืน 

4.2.1 สรปุมูลค่าเงินลงทุนตามงบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัย่อย 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

ช่ือบริษทั มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีราคาทุน 

ณ วนัท่ี  
31 ธ.ค.2559 

สดัส่วน 
การลงทุนใน
แต่ละบริษทั  

(ร้อยละ) 

ทุนช าระแล้ว  
ณ วนัท่ี  

31 ธ.ค.2559 
 

ประเภทของ
เงินลงทุน 

ลกัษณะ 
การประกอบธรุกิจ 

1. บรษิทั ทางด่วนกรงุเทพเหนือ จ ากดั 

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทนุ  

เงนิลงทนุสุทธ ิ

2,604 

(2,450) 

     154-     

99.99  

 

5,250 บรษิทัย่อย - ด า เนินการก่อส ร้า งและ
บริหารโครงการทางด่วน
สายบางปะอนิ-ปากเกรด็ 

2. บรษิทั แบงคอก เมโทร 
เน็ตเวริค์ส ์จ ากดั 

166 65.19 254 บรษิทัย่อย - พฒันาพื้นทีร่้านค้าในสถานี
รถ ไฟ ฟ้ า  แล ะชั ้น ใ ต้ ดิน 
อาคารจอดแลว้จร 

- จดัหาโฆษณาในรปูแบบป้าย
หรือสื่อโฆษณาในบริเวณ
สถานีรถไฟฟ้าและภายใน
รถไฟฟ้า 

- ให้บริการและดูแล รักษา
อุ ป ก ร ณ์ ร ะ บ บ  สื่ อ ส า ร
โ ท ร ค ม น า ค ม ใ น ส ถ า นี
รถไฟฟ้า 

3. บรษิทั ททีดีบับลวิ จ ากดั (มหาชน) 6,976 19.45 3,990 บรษิทัรว่ม - ผลติและจ าหน่ายน ้าประปา 

4. บรษิทั ซเีค พาวเวอร ์จ ากดั 
(มหาชน) 

3,223 19.40 7,370 บรษิทัรว่ม - ลงทนุในบรษิทัอื่น (Holding 
Company) ซึง่ประกอบธรุกจิ
ดา้นพลงังาน 

5. บรษิทั ไซยะบุร ีพาวเวอร ์จ ากดั 1,238  

 

7.50 16,505 

 

บรษิทัอื่น - ก่อสรา้งและด าเนินโครงการ
ไฟฟ้าพลงัน ้าไซยะบุร ี

 
4.2.2  นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษทัย่อย  

บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะลงทุนในธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ือง ใกลเ้คยีงกนั หรอืก่อใหเ้กดิประโยชน์ และสนับสนุนการ
ด าเนินธุรกจิของบรษิทั เพื่อเสรมิสรา้งโอกาส และผลตอบแทนระยะยาว เสรมิสรา้งความมัน่คง และผล
การด าเนินงานของบรษิทั โดยก าหนดใหม้นีโยบายการลงทุนดงัต่อไปนี้  

1. เป็นการลงทุนในโครงการหรือซื้อหุ้นสามัญของบริษัทผู้ด าเนินโครงการในลักษณะการลงทุน      
ระยะยาว  

2. สดัส่วนการลงทุนตามสดัส่วนขัน้ต ่าที่ท าให้บริษัทสามารถมสี่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและ
ตดิตามตรวจสอบการด าเนินงานของบรษิทัทีล่งทุน 

3. ไม่ลงทุนในโครงการทีม่ผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม หรอืขดัต่อศลีธรรมอนัดขีองสงัคม 
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัไดม้กีารลงทุนในบรษิทัย่อย และบรษิทัอื่น ดงันี้ 

บริษทั ทางด่วนกรงุเทพเหนือ จ ากดั (“NECL”)  

บริษัทจัดตัง้ NECL เมื่อปี 2539 โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99 และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
คอืเงนิปันผลจากการลงทุนในหุน้ของ NECL ทัง้นี้สบืเนื่องจาก NECL ไดร้บัผลกระทบจากนโยบายของ
ภาครฐัที่ท าการก่อสร้างทางในลกัษณะที่เป็นทางแข่งขนั ท าให้รายได้ของ NECL ไม่เป็นไปตาม
ประมาณการ ผลประกอบการของ NECL ขาดทุนอย่างต่อเนื่องจนขาดทุนสะสมเกนิทุนส่วนของผูถ้อืหุ้น
ตดิลบ เมื่อปี 2546 NECL จงึไดเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนอกี 3,000 ลา้นบาทเป็น 6,000 ลา้นบาท ซึง่ปัจจุบนั
ไดเ้รยีกช าระค่าหุน้แลว้รอ้ยละ 75 ของทุนจดทะเบยีนทีเ่พิม่ขึน้ 3,000 ลา้นบาท เน่ืองจากบรษิทัมเีงนิให้
กูย้มืแก่ NECL เป็นจ านวนมาก และเป็นเจา้หนี้รายเดยีวของ NECL บรษิทัไดส้่งกรรมการบรหิารของ
บรษิทัเขา้ไปเป็นกรรมการบรษิทัใน NECL จ านวน 5 คน จากจ านวนกรรมการทัง้หมด 6 คนของ NECL 
กรณี NECL มกีารด าเนินการทีก่ระทบต่อบรษิทัอย่างมสีาระส าคญั NECL จะตอ้งขออนุมตัจิากทีป่ระชุม
คณะกรรมการของบรษิทัก่อน นอกจากนี้บรษิทัยงัเป็นผูร้บัจา้งด าเนินงานทัง้หมดของ NECL 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 NECL มทีุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 5,250 ลา้นบาท สดัส่วนการถอืหุน้ของ
บรษิทัใน NECL เท่ากบัรอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีน 

บริษทั แบงคอก เมโทร เน็ตเวิรค์ส ์จ ากดั (“BMN") 

บรษิัทจดัตัง้ BMN เมื่อวนัที่ 25 กุมภาพนัธ์ 2552 เพื่อประกอบธุรกจิจดัหาและจดัท าสื่อโฆษณาใน
รูปแบบต่างๆ บริเวณสถานีรถไฟฟ้าและภายในรถไฟฟ้า ให้เช่าพื้นที่ร้านค้าในสถานีรถไฟฟ้าสาย        
สนี ้าเงนิและพืน้ทีช่ ัน้ใต้ดนิของอาคารจอดแล้วจรทีส่ถานีลาดพรา้ว ในปัจจุบนัเปิดด าเนินการไปแลว้ 5 
สถานี ไดแ้ก่ สถานีสุขุมวทิ สถานีพหลโยธนิ สถานีสวนจตุจกัร สถานีก าแพงเพชร และสถานีพระราม
เกา้ รวมทัง้ใหบ้รกิารและดแูลรกัษาอุปกรณ์ระบบสือ่สารโทรคมนาคมภายในสถานีรถไฟฟ้า ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2559  BMN มทีุนจดทะเบยีนและทุนช าระแลว้จ านวน 254 ลา้นบาท โดยบรษิทัถอืหุน้อยู่ใน 
BMN ร้อยละ 65.19 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ BMN ร่วมกบักลุ่มผู้ร่วมทุนรายอื่นๆ ที่มี
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกจิสื่อโฆษณา ธุรกิจการตลาดและอสงัหาริมทรพัย์ และเป็น
ผูช้ านาญการดา้นเทคโนโลยกีารสือ่สารโทรคมนาคมถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 34.81  

ส าหรบันโยบายการลงทุนใน BMN ในอนาคตนัน้ บรษิทัยงัคงมนีโยบายทีจ่ะรกัษาสดัส่วนการถอืหุน้ใน 
BMN ในสดัสว่นไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของหุน้ทัง้หมดใน BMN โดยบรษิทัจะไดร้บัผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในรูปของส่วนแบ่งรายได้และเงนิปันผลรบัจากการลงทุนใน BMN ทัง้นี้ บรษิัทมนีโยบายการ
ควบคุมหรอืมสี่วนร่วมในการก าหนดนโยบายทีส่ าคญัต่อการด าเนินธุรกิจ โดยบรษิทัไดส้่งผูแ้ทนบรษิทั
เขา้เป็นกรรมการใน BMN จ านวน 3 คน จากกรรมการทัง้หมด 6 คน 

บริษทั ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) (“TTW”)  

บริษัทลงทุนใน TTW ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้ าประปาให้กับการประปา       
ส่วนภูมิภาคในเขตพื้นที่จงัหวัดนครปฐมและจงัหวัดสมุทรสาคร โดยมีสญัญาซื้อขายน ้าประปากับ  
การประปาส่วนภูมภิาค ซึง่สญัญามอีายุ 30 ปี นับจากวนัที่ 21 กรกฎาคม 2547 TTW มกีารลงทุนใน
บริษัท ประปาปทุมธานี  จ ากัด คิดเ ป็นร้อยละ 98 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทดังกล่าว 
เป็นบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายน ้าประปาในเขตพืน้ทีป่ทุมธานี และรงัสติ โดยมสีญัญาซื้อ
ขายน ้าประปากบัการประปาส่วนภูมภิาค สญัญามอีายุ 25 ปี นับจากวนัที ่15 ตุลาคม 2541 อกีทัง้ยงั
ลงทุนในบรษิทั ไทยวอเตอร ์โอเปอเรชัน่ส ์จ ากดั ซึง่ประกอบธุรกจิบรหิารและจดัการระบบผลติและจ่าย
น ้าประปาและการใหบ้รกิารบ าบดัน ้าเสยี โดย TTW ถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 68.50 ของทุนจดทะเบยีน และ
ลงทุนในธุรกจิพลงังานโดยผ่านการถือหุ้นร้อยละ 25.31 ในบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน)      
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ซึง่เป็นบรษิทัทีล่งทุนในบรษิทัอื่นทีป่ระกอบธุรกจิดา้นพลงังาน ผลประโยชน์ทีบ่รษิทัคาดว่าจะไดร้บัจาก
การลงทุนใน TTW คอื รายไดเ้งนิปันผล  

ปัจจุบนั บรษิทัในฐานะผูถ้อืหุน้ไดส้ง่ผูแ้ทนบรษิทัเขา้เป็นกรรมการใน TTW ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 
บรษิทัถอืหุน้ใน TTW รอ้ยละ 19.45 ของทุนจดทะเบยีน  

บริษทั ซีเค พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) (“CKP”) 

บริษัทได้เข้าร่วมลงทุนจัดตัง้  CKP ซึ่งประกอบธุรกิจหลักโดยการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding 
Company) ซึง่ประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่างๆ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2559 CKP มกีารลงทุนในบรษิทั เซาทอ์สีท ์เอเชยี เอนเนอรจ์ ีจ ากดั รอ้ยละ 56 บรษิทั นครราชสมีา    
โซลาร ์จ ากดั รอ้ยละ 30 บรษิทั เชยีงราย โซลาร ์จ ากดั รอ้ยละ 30 บรษิทั บางเขนชยั จ ากดั รอ้ยละ 
100 บรษิทั บางปะอนิโคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั รอ้ยละ 65 และบรษิทั ไซยะบุร ีพาวเวอร ์จ ากดั รอ้ยละ 30 
ผลประโยชน์ทีบ่รษิัทคาดว่าจะไดร้บัคอื เงนิปันผลจากการลงทุน ปัจจุบนั บรษิัทในฐานะผู้ถอืหุน้ไดส้่ง
ผูแ้ทนเขา้เป็นกรรมการใน CKP ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัถอืหุน้ใน CKP รอ้ยละ 19.40 ของ
ทุนจดทะเบยีน 

บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร ์จ ากดั (“XPCL”) 

บริษัทลงทุนใน XPCL ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับสมัปทานจากรัฐบาลแห่งสาธารณรฐัประชาธิปไตย    
ประชาชนลาว ในการออกแบบพัฒนา ก่อสร้าง และด าเนินโครงการไฟฟ้าพลังน ้า ไซยะบุรี เป็น
ระยะเวลา 29 ปี นบัจากวนัจ่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์ผลประโยชน์ทีบ่รษิทัคาดว่าจะไดร้บัคอืเงนิปันผลจาก
การลงทุน โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัถอืหุน้อยู่ใน XPCL รอ้ยละ 7.50 ของทุนจดทะเบยีน 
โดยหุน้สามญัของ XPCL ที่บรษิทัถอือยู่ทัง้หมดไดน้ าไปเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มืระยะยาวของ XPCL 
บรษิทัในฐานะ ผูถ้อืหุน้ไดส้ง่ผูแ้ทนของบรษิทัเขา้เป็นกรรมการใน XPCL  


